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           #JOEMQUEDOACASA  

 

PER ACABAR EL CURS 

Durant la setmana us enviarem la informació per saber com acabarem 
el curs el mes de juny. 
 
Siusplau, recordeu de respondre la  VALORACIÓ 3r TRIMESTRE 

 

LLENGUA 
CATALÀ: 
      a)    GRUP  CLASSE 
 
Seguint les passes dels paleontòlegs. 
Ara coneixeràs un arqueòleg i paleontòleg català, Eudald Carbonell, a qui un grup de nens i nenes 
li fan una entrevista. 
 
Et proposem anar al passat...però dels teus pares i que els hi facis una entrevista. 
Jo entrevisto a... 
 

      b) GRUP EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
Seguint les passes dels paleontòlegs. 
Mira l’entrevista que un grup de nens i nenes li fan a l’Eudald Carbonell, un arqueòleg i paleontòleg 
català. I després…. ET TOCA A TU! Et proposo anar al passat...però dels teus pares i que els hi 
facis una entrevista. 
Quan l’hagis fet, completa aquesta rúbrica per veure com ho has fet! 
 
     c)  GRUP AULA D’ ACOLLIDA (Imrane) 

 

Seguint les passes dels paleontòlegs. 
Ara coneixeràs un arqueòleg i paleontòleg català, Eudald Carbonell, a qui un grup de nens i nenes 
li fan una entrevista. 
 
Et proposem anar al passat...però d’algun familiar que estigui amb tu a casa i que li facis una 
entrevista. Jo entrevisto a... 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom si és per 3r, 4t A o 4tB. 
       Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://forms.gle/BLAsUEeu7UkqmaiJA
https://www.ara.cat/videos/especials/ARA_Kids-Eudald_Carbonell-arqueoleg_3_558574138.html
https://drive.google.com/open?id=1sxSI7QPQ8vegJTZ4MoL95NLbDLpGdxR7
https://www.ara.cat/videos/especials/ARA_Kids-Eudald_Carbonell-arqueoleg_3_558574138.html
https://docs.google.com/document/d/1W_hEYQbNBo3Iqg0fy_NQL_VAzZGXwBIMA5KmA9d1EQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ar2q8VQdz7ZVXM7nohHBXnxU9hNcZm0WxY0pCySZRwU/edit?usp=sharing
https://www.ara.cat/videos/especials/ARA_Kids-Eudald_Carbonell-arqueoleg_3_558574138.html
https://docs.google.com/document/d/17Av9-YjeY-2JT4fkbjYkXWYLr5b-lIvT-K3LNJOm71w/edit?usp=sharing
mailto:34mitja@gmail.com
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CASTELLÀ: 
 
Estos días necesitamos reírnos todos juntos. Os proponemos que os grabéis explicando un chiste y 
lo “colguéis “ en el  Padlet 4tA  o  Padlet 4tB 
 
ANGLÈS: 
 
Com us vaig dir a les videotrucades, els deures d’aquesta setmana van de donar i seguir direccions 
per moure’ns pel carrer. Ja us vaig fer una petita introducció, però aquí podreu consolidar una mica 
més el vocabulari. Feu una foto de l’activitat, quan l’hagueu practicat unes quantes vegades. 
 
Asking and giving directions video 
Giving directions activity 

 

MEDI 
Aquesta setmana treballarem la darrera etapa de la Prehistòria : l’EDAT DELS METALLS!.  
Us presentem una pissarra interactiva per tal que hi entreu i us ho passeu genial!  
Us demanem que abans de tot us escolteu l’àudio que tindreu a dalt per tal de seguir una sèrie                   
d’instruccions!   
  EDAT DELS METALLS 

 
 

MATEMÀTIQUES 
1)Repassarem l'estadística interpretant  els gràfics de sectors i els gràfics de barres 
TEMA 6 L'aigua: un recurs escàs 

 
2)Entreu a EDUBOOK amb el codi VSC7WLQ9 (si no podeu entrar-hi, paciència, seguiu 
intentant-ho).Al final del quadern Matemàtiques competencials 4.2,pàg. 30,  cliqueu sobre el ratolí

 
Us servirà per repassar fraccions, decimals, les hores i canvi d’unitats. 

 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom si és per 3r, 4t A o 4tB. 
       Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://padlet.com/34mitja/oqzwpmyn5jdutdti
https://padlet.com/34mitja/Bookmarks
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Giving_directions/Following_directions_-_listening_me65214lc
https://view.genial.ly/5eba4c9c8a39780d0f677bc2/presentation-ledat-dels-metalls
https://drive.google.com/file/d/1EHX_6pa6CxbSpcyu9dVyEqKaXXVWshtN/view?usp=sharing
mailto:34mitja@gmail.com
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Com penseu que serà l’Educació Física el curs vinent? Segur que serà diferent a aquest curs que                 

estem a punt d’acabar. Podeu aportar les vostre propostes a aquest *PADLET. (Tutorial padlet) Jo               

ja he començat a pensar moltes activitats de cara al proper curs i amb el vostre ajut segur que en                    

tindrem moltes més. 

*Aquesta tasca l’heu d’emplenar directament al padlet a la columna del vostre grup, clicant al símbol +,                 

posant el vostre nom i l’activitat que proposeu. 

*Podeu seguir enviant fotos del vostre DIARI D'ACTIVITATS FÍSIQUES que heu anat fent al llarg d'aquestes                

setmanes de confinament. 

ELS VOSTRES CIRCUITS  I POSTURES DE IOGA (Podeu seguir enviant fotos i vídeos si voleu) 
Joan, mestre d'EF 

ART: PLÀSTICA I MÚSICA 
PLÀSTICA:  
Aquesta setmana podeu fer d’artistes prehistòrics!!! Si voleu saber com es fa la pasta de sal, aquí                 
us deixem les instruccions per fer-la. Després podeu treballar-la com si fos plastilina i fer les vostres                 

creacions. 
 
Tutorial-collar-pasta-de-sal 
Consell:jo la vaig deixar secar al sol 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA: 
AQUESTA SETMANA US TOCA APRENDRE UNA NOVA CANÇÓ: NO ENS DESDIBUIXEU, AQUÍ TENIU LA LLETRA               
QUAN JA LA SAPIGUEU UNA MICA, INTENTEU CANTAR-LA AMB LA BASE INSTRUMENTAL 
ÉS UNA CANÇÓ PEL MEDI AMBIENT, US HO EXPLICAREM LA PROPERA SETMANA… I LA FAREM TAMBÉ AMB 

TOTES LES ESCOLES DE PINEDA! 

REPTE 
Aquesta setmana acabem el tema de la prehistòria. Repasseu tot el que hem anat aprenent i és el 
moment que demostreu tot el que sabeu. 
Hem preparat aquest formulari-prova que l’heu d'enviar un cop acabat. 
 
Condicions:Feu-lo divendres  i a més l’heu de fer tot sols!!! 
 
                         https://forms.gle/cTWSQrWCXU8g2hRV7 
 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom si és per 3r, 4t A o 4tB. 
       Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

https://padlet.com/jsalan2/qrfqk8ptro3vwrvv
http://somup.com/cYhF2kjycq
https://drive.google.com/open?id=1mAHZtwKzx2J0XQRy7DSOUhv80ZhA96AA
https://drive.google.com/open?id=1hIh47teTK2gx9t26rP4EJ0mAk0RrmO0o
https://unamamaenlasnubes.wordpress.com/2016/01/29/tutorial-collar-pasta-de-sal/
https://www.youtube.com/watch?v=z5csyfS5B_o&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1TivGqF-t90CdkaTnoNRMXERkd5Jsh7tl/view
https://drive.google.com/file/d/12p6mB2ZoDth2kG9zgabpb_KDwNkDtCs6/view?usp=sharing
https://forms.gle/cTWSQrWCXU8g2hRV7
mailto:34mitja@gmail.com
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Data:   

25-05-2020   
 Hola nois i noies.  
Que bé que ens ho passem quan estem tots plegats !!!                     
Potser no ho apreciàvem tant com ara... 
És el moment de valorar l’amistat i la complicitat que els                    
bons amics senten quan estan junts. Saps que si tens un                     
secret o un problema, el teu amic o amiga està al teu costat                         

per ajudar-te i animar-te. 
Potser no us podreu donar aquella abraçada tant esperada i potser l’haureu de                        
substituir per una mirada i un somriure. 
Com diu un refrany: “No hi ha mal que duri cent anys”. 
Visca l’ amistat i els bons amics i amigues!!! 
 
                                                                      L’equip de mestres de Cicle Mitjà   

 

 

       El retorn dels deures el podeu fer a través del correu 34mitja@gmail.com , cada dijous. 
       Recordeu posar el vostre nom si és per 3r, 4t A o 4tB. 
       Si no podeu enviar els deures per correu podreu entregar-los quan tornem a l’escola. 

 

mailto:34mitja@gmail.com

